لنتحدث عن اإلستثامر من
املنظور الجندري يف منطقة
الرشق األوسط وشاميل أفريقيا
اإلستفادة من التمويل للتغيري اإلجتامعي

جلوا اآلن!
س ّ

مصغّرة يف إسرتاتيجيات
إحصل عىل شهادة ُ
اإلستثامر الشاملة للنهوض باملساواة بني
الجنسني وتشجيع إتخاذ القرارات بشكل مدروس

ملحة عامة

ما أهمية اإلستثامر من املنظور الجندري يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الوحدة األوىل

يســتهدف الربنامــج املســتثمرين ومقدمــي رأس املــال وأربــاب
العمــل واملــدراء التنفيذيــن .ووفقـاً لحقيقــة أن التحديــات املحلية
ن هــذا الربنامــج
قــد تكــون معالجتهــا بحلــول محليّــة مثبتــة فــإ ّ
مهمتــه توفــر حلــول متطــورة وحديثــة وتفكــر تقدّمــي للتمكــن
اإلقتصــادي الكريــم عــر اإلســتثامر مــن منظــور جنــدري.

الوحدات

الوحدة الثانية

من هم األشخاص الذين يحق لهم اإللتحاق
بالربنامج؟

اللغة املستخدمة

اللغــة اإلنكليزيــة هــي اللغــة املســتخدمة يف تدريــس هــذه الوحــدات
مــع ترجمــة فوريــة للغتــن العربيــة والفرنســية.

•مقدمة
•تعريفات اإلستثامر من املنظور الجندري
•أهمية اإلستثامر من املنظور الجندري
•مؤثرات اإلستثامر من املنظور الجندري
•ملحة عامة عن اإلستثامر من املنظور الجندري يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
•الدراسات القطرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
•املامرسات الحالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
•الفجوات والتحديات والفرص
•طرق التطوير

اإلستثامر من املنظور الجندري يف العمل

•إستخدام االستثامر من املنظور الجندري لتعزيز أماكن
العمل الشاملة
•تأثري إدماج النوع االجتامعي عىل اإلزدهار اإلقتصادي وأداء
اإلستثامر
•أفضل مامرسات االستثامر من املنظور الجندري عاملياً
وإقليمياً
•التحديات والفرص وآفاق النموProspects

خارطة طريق ملامرسات االستثامر من املنظور
الجندري يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الوحدة الثالثة

إنّــه برنامــج الشــهادة املصغــرة العاملــي املجــاين األول مــن نوعه
يف املنطقــة حــول االســتثامرات مــن املنظــور الجنــدري ()GLI
وفــرص تطبيقهــا يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا.
ســيعمل هــذا الربنامــج عــى متكــن املســتثمرين ومقدمــي رأس
املــال وأربــاب العمــل واملســؤولني التنفيذيــن العمــل يف بيئــة
إقتصاديــة إقليميــة رسيعــة التغيــر .يتألّــف الربنامــج مــن ثــاث
وحــدات للتدريــب العمــي وســيحصل املشــاركون عــى فهــم
شــامل ملبــادرة االســتثامرات مــن منظــور جنــدري عــى الصعيــد
العاملــي وخاصــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــايل أفريقيــا
فضــاً عــن اإلســراتيجيات وخطــط العمــل املتعلّقــة بهــا التــي
ميكنهــم تطبيقهــا يف أعاملهــم لتعزيــز اإلســتثامر مــن املنظــور
الجنــدري يف املنطقــة .فتبتكــر أكــر املؤسســات نجاحــاً يف
عبة التّحدّيــات،
العامل وتتك ّيف وتتغري .اليـــوم ،وفــــي بيئــــة متشـــ ّ
ومــع ظهــور التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا وفــي اتجاهــات
الســــوق العامليّــــة ،تشــــهد أماكـــن العمـــل فـــي مختلـــف أنحـــاء
ّ
عا .ولكــن منطقــة الــرق األوســط وشــال
العالـــم تغيّـــ ًرا ســـري ً
وعــاً
أفريقيــا بحاجــة اىل جهــود أكــر إلنشــاء إقتصــادات أكــر تن ّ
ن إحـــدى
مــن أجــل دعــم النمــو اإلســراتيجي والتنميــة اإلقليميــة .إ ّ
ال ّركائــــز ال ّرئيســــة لدعــــم هــــذا النمــــو فــــي املنطقــــة تتعلــــق
بقــــدرة والتــــزام املــــرأة .ال زالــــت املــــرأة فــــي املنطقــــة تحتــــل
الصعيـــد الدّولـــي باالضافـــة
مراتـــب متأخـــرة عـــن نظرياتهـــا علـــى ّ
إلــــى متثيلهــــا نســــبة تقــــل عــــن  %20فــــي العمــــل املأجــــور
(مــؤرش املعرفــة قــوة  . The KIP Index )2021لذلــك ،يعتمــــد
ال ّنمــــو اإلســــراتيجي علــــى توفيــــر فــــرص كرميــــة واســـراتيجيّة
لتوظيـــف املـــرأة واسـتبقائها وترقيتهـا فـــي العمل .فبعــد مــرور
ســنتني مضطربتــن ،يبقــــى تحقيــــق االلتـــزام بتطويـــر القطاعـــات
اإلقتصاديّـــة ال ّنظاميّـــة فـــي املنطقـة مرتكـــ ًزا بشــــكل كبيــر علــى
تأميــــن فــــرص عمــــل الئقــــة للمــــرأة .فاالســتثامر مــن املنظــور
الجنــدري ( )GLIهــو نهــج لإلســتثامر الــذي يســتهدف عمليــات
اإلســتثامر والبنــى وتطويرهــا مــن أجــل أماكــن عمــل أكــر شــمولية.
ويهــدف اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري إىل توجيه اإلســتثامرات
إىل أربــاب العمــل الذيــن يبذلــون جهــودا ً جديــة نحــو الشــمولية
ودعــم املــرأة يف حياتهــا املهنيــة .وذلــك ال يقتــر فقــط عــى
األعــال الخرييــة أو اإلمتثــال للوائــح التنظيميــة األساســية بــل هــو
يشــكّل فرصــة لفتــح بــاب القــوة اإلقتصاديــة ودفــع عجلــة تنميــة
الســوق وتحقيــق العائــد املــادي وتوليــد القيمــة مــع إحــداث
ن الغــرض الرئيــي
مــي لتحقيــق تكافــؤ بــن الجنســن .إ ّ
تأثــر ك ّ
مــن هــذه الوحــدات هــو إظهــار أن التمويــل واإلســتثامر قــد يكونــا
أداتــن للنهــوض بالتغيــرات اإليجابيــة إىل مــا هــو أبعــد مــن
إســتهداف املــرأة فقــط مثــل معالجــة الفــرص التجاريــة وتحقيــق
النمــو اإلقتصــادي والتنميــة املســتدامة والتأثــر اإلجتامعــي.
ميكــن أن يلعــب اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري دورا ً هامــاً يف
ن مســتهلِكات
معالجــة التحديــات التــي تواجههــا النســاء بصفتهــ ّ
وموظفــات ورائــدات أعــال كاإلفتقــار إىل إمكانيــة الحصــول عــى
التمويــل والتح ّيــز اإلجتامعــي وعــدم التكافــؤ يف الفــرص وغريهــا
الكثــر .عــى رغــم تحقيــق االســتثامرات مــن املنظــور الجنــدري
ن هنــاك حاجــة إىل تعزيز مامرســة
نجاحـاً يف البلــدان املتقدمــة فــإ ّ
اإلســراتيجيات األساســية وصياغتهــا لتطبيقهــا يف البلــدان النامية
والتــي هــي هــدف هــذه الوحــدات.

ملاذا هذه الشهادة املصغرة؟

يركّــز هــذا الربنامــج وهــو األول مــن نوعــه عــى اإلســتثامر مــن منظــور
جنــدري واســراتيجياته .ويتألــف مــن ثــاث وحــدات :أول وحدتــن هــا
مــق لإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري وكيفيــة تعزيــزه يف
فهــم مع ّ
م ذلــك عــر نهجــن
منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا .ويتــ ّ
رئيســيني .1 :تقديــم ملحــة عامــة عــن اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري
وكيفيــة التقــدّم يف تنفيــذه يف املنطقــة  .2تقديــم توصيــات حــول
كيفيــة الــروع يف تطبيــق إســتثامر املنظــور الجنــدري والنهــوض
بــه إىل أربــاب العمــل واملســتثمرين والــركات اململوكــة مــن املــرأة.
تقــدّم الوحــدة األوىل والثالثــة مشــهدا ً عامليــاً وإقليميــاً إلســتثامر
املنظــور الجنــدري وإســراتيجياته .وبذلــك يبحــث أيضــاً يف الســبل
التــي تعــ ّزز بهــا الــركات متكــن النســاء إجتامعيــاً وإقتصاديــاً وتربــط
إســراتيجيات اإلســتثامر بهــن .أمــا الوحــدة الثانيــة فســتجمع عــددا ً
مــن رواد اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري .يناســب الربنامــج األشــخاص
ذوي أفــكار التغيــر القيــادي الذيــن يريــدون زيــادة إمكانــات املــرأة يف
مكان العمل .هـــذا الربنامـــج الـــذي يقدّمـــه خبـــراء دوليّـــون وأكادميّـون
معروفـــون مـــن شـــأنه تعريـــف وإشـــراك وربـــط املستثمرين ومقدمي
رأس املــال وأصحــاب العمــل واملــدراء التنفيذيــن عــر محتــوى إليجــاد
ممــة خصيصــاً للمنطقــة.
حلــول مص ّ

•مقدمة
•حالة عمل تجاري لإلستثامر يف متكني املرأة
•تعريفات االستثامر من املنظور الجندري
•فئات االستثامر من املنظور الجندري
•الحاجة إىل سياسات وخطط عمل لإلستثامر من املنظور
الجندري
•إسرتاتيجيات ألرباب العمل
•إسرتاتيجيات للمستثمرين ومقدمي رؤوس املال
•األعامل التجارية التي تديرها املرأة والصديقة لها والوصول
إىل رأس املال يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
•فرص التمويل العاملية واملحلية
•طرق التطوير

التواريخ

الوحدة األوىل
الوحدة الثانية
الوحدة الثالثة

 2شباط 2022
 23شباط 2022
 23آذار 2022

 4:30 – 2:00بعد الظهر (توقيت بريوت)
 4:00 – 2:00بعد الظهر (توقيت بريوت)
 4:30 – 2:00بعد الظهر (توقيت بريوت)

املتحدثون يف الربنامج
د .شــارلوت كــرم ،أســتاذة أيــان تلفــر يف
أنظمــة املــوارد البرشيــة الشــاملة يف
مدرســة تلفــر لــإدارة يف جامعــة اوتــاوا
 /املديــرة املؤسســة الســابقة ومديــرة
الرشاكــة الدوليــة يف مركــز األعــال والقيادة
الشــاملة للمــرأة ،الدكتــورة شــارلوت كــرم هــي
ناشــطة يف مجــال األعــال التجاريــة املســؤولة.
يســاهم عملهــا يف املناقشــات املتداخلــة يف مجــال املــوارد
البرشيــة وأخالقيــات العمــل والسياســة العامــة واملنــارصة للمــرأة.
باإلضافــة إىل منشــوراتها األكادمييــة العديــدة ،تقــود د .كــرم
فريقـاً مــن  35موظفـاً وباحثـاً يف مركــز األعــال والقيــادة الشــاملة
للمــرأة لتأمــن أكــر مــن  7.5مليــون دوالر أمــريك مــن التمويــل
الــدويل .حــازت عــى جائــزة «الباحــث املتميــز» مــن «الصنــدوق
ميت مــن قبــل وزارة
العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واإلجتامعــي» وسـ ّ
وهــت جامعــة
ون
الجنــدر
الخارجيــة األمريكيــة بطلــة عامليــة يف
ّ
بــاث بالدكتــورة كــرم مــن ضمــن قامئــة أفضــل  30إمــرأة رائــدة يف
مشــاركة املــرآة الكرميــة يف اإلقتصــاد.

د .وســيم دبــوق ،مديــر برنامــج إدارة اإلســتثامر
مؤســس ملركــز األعــال والقيــادة
 /عضــو
ّ
الشــاملة للمــرأة  /أســتاذ مشــارك يف العلــوم
املاليــة  /رائــد يف مجــال التمويــل التجريبــي,
كليــة ســليامن العليــان إلدارة األعــال ،الدكتــور
وســيم دبــوق هــو أكادميــي مح ّنــك وباحــث
وخبــر لديــه  30ســنة خــرة يف مجــاالت التمويــل
وأســواق رأس املــال وإدارة اإلســتثامر  .د .دبــوق هــو مديــر برنامــج
إدارة اإلســتثامر يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت حيــث يــرف
عــى تخصيــص أصــول صنــدوق قيمتــه مليــون دوالر .عمــل يف العديــد
مــن اللجــان وفــرق العمــل مــع كليــة ســليامن العليــان إلدارة األعــال
ميــر
والجامعــة األمريكيــة يف بــروت بشــكل عــام .د .دبــوق هــو
ّ
لتطويــر وتقديــم برامــج تعليميــة وتنفيذيــة وحلقــات عمــل تدريبيــة
للمــدراء التنفيذيــن يف اإلدارة العليــا .كــا أنــه قــام بتدريــب وتوجيــه
العديــد مــن مجموعــات طــاب املاليــة الذيــن فــازوا بجوائــز مســابقات
التحليــل املــايل املعتمــد ويف إدارة املحفظــة املاليــة.

اإلتصال
ملزيد من املعلومات حول الربنامج يرجى التواصل عىل الربيد اإللكرتوين التايل:
gli@aub.edu.lb

جلوا اآلن!
س ّ
إخالء مسؤولية:
ن املــواد املتعلّقــة مببــادرة اإلســتثامر مــن منظــور جندريتهــدف إىل مســاعدة املســتثمرين ومقدّمــي رأس املــال وأربــاب العمــل واملــدراء
إ ّ
ن املعلومــات التــي يقدّمهــا
التنفيذيــن يف ســعيهم لتحســن عمليــات اإلســتثامر وبناهــا مــن أجــل النهــوض بشــمول املــرأة يف القــوى العاملــة .إ ّ
فريــق اإلســتثامر مــن منظــور جندريوالــركاء تُفهــم عــى أنهــا تب ّنــي منظــور جنــدري يف قــرارات اإلســتثامر بــدالً مــن اإللتزامــات القانونيــة التــي
تحدّدهــا القوانــن واألنظمــة واملعايــر الخاصــة مبعايــر الصناعــة املحليــة والصــورة الترشيعيــة الوطنيــة .وبصــورة مامثلــة وبقــدر مــا تشــر هــذه
املعلومــات إىل املامرســات أو اإلجــراءات التــي ميكــن أن تــرع يف تنفيــذ اســتثامر املنظــور الجنــدري وتنهــض بتنفيذهــا مــن قبــل أربــاب العمــل
واملســتثمرين واألعــال التجاريــة اململوكــة مــن قبــل املــرأة ولكنهــا غــر مطلوبــة مبوجــب قانــون أو نظــام أو معيــار ال ميكــن وال تتمكــن مــن إنشــاء
رشعــون بتعديــل القوانــن والتفســرات يف ضــوء التكنولوجيــا أو املعلومــات أو
إلتزامــات قانونيــة إضافيــة .وأخــرا ً ومبــرور الوقــت قــد يقــوم امل ّ
الظــروف الجديــدة لتقديــر تلــك التطــورات أو مراجعــة تلــك املعلومــات عــى مجموعــة واســعة مــن املواضيــع املتعلقــة باإلســتثامر مــن منظــور
ن جميــع املعلومــات واألدوات والنــاذج واملــواد األخــرى ذات الصلــة يف إطــار مبــادرة اإلســتثامر مــن
جنــدري واملــوارد البرشيــة الشــاملة .لذلــك فــإ ّ
جــاين وهــي بالتــايل «كــا هي»بــدون ضــان ألي نــوع مــن املخاطــر.
منظــور جنــدري تق ـدّم كدليــل م ّ
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aub.edu.lb/cibl

+961-1-350 000 ext.3683

